Tíðindi úr Føroyum tann 25. apríl 2015
Tíðindi til føroyingar uttanlanda stuðla av tí føroysku sjómanskirkjuni.

Skansi Offshore gjørt nýggja avtalu við bankarnar
- Sum flestum kunnugt eru umstøðurnar innan vinnu okkara sera ringar.
- Hetta hevur við sær, at marknaðurin fyri skip er vorðin nógv truplari, og tað er ikki gjørligt at fáa
nøktandi sáttmálar fyri skipini, skrivar Skansi Offshore í innganginum í skrivinum til manningarnar,
sum er viðvíkjandi lønarviðurskiftunum við reiðaríið.
- Mest sum øll reiðarí í hesi vinnuni hava tí eina inntjening, sum ikki er nøktandi, og mugu tí gera
avtalur við sínar bankar fyri at koma ígjøgnum hesa truplu tíð. Hetta er eisini galdandi fyri Skansi
Offshore.
- Tíbetur hevur tað hepnast at gera nýggja avtalu við bankarnar, soleiðis at krøv til avdráttir v.m.
verða linari tey næstu árini, skrivar reiðaríið.
Sambært skrivinum, sum VP hevur fingið, hava manningarnar fingið tvinnar kostir í at velja, antin at
góðtaka broytingar í lønarviðiurskiftunum ella ikki at gera tað, sum so merkir, at sáttmálin verður
uppsagdur og viðkomandi verður loystur úr starvi.
Skrivið er dagfest tann 21. apríl 2016, og longu innan 1. mai 2016 skal manningin svara reiðarínum.
Frá 1. mai broytir Skansi Offshore lønarviðurskiftini soleiðis:
Sjófólk við avtaluløn
1) Eftirlønin lækkar úr 12 % niður á 8 %.
2) “Skansi-starvsaldurin/loyalitetsískoytið” verður strikað.
Sjófólk við sáttmálaløn
1) Eingin broyting í eftirløn, sum framhaldandi verður 8 %.
2) “Skansi-starvsaldurin/loyalitetsískoytið” verður strikað. Lønin hækkar framvegis í samsvari við
sáttmálunum.
- Útgoldin bruttoløn (áðrenn eftirløn) verður ikki lækkað. Samanumtikið verður eftirlønarsatsurin hjá
allari manningini 8%, og loyalitetsískoytið avtikið, skrivar Skansi Offshore.
Kelda: vp.fo
Antares.fo

Skipara- og Navigatørfelagið fær onki gjørt
Av tí at flestu manningarnar hjá Skansa Offshore fáa meira enn sáttmálalønin ásetur, stendur tað til
hvønn einstakan at gera av, um hann tekur av.
Tað sigur Annfinnur Garðalíð, formaður í Skipara- og Navigatørfelagnum, við Kringvarpið.

Flestu manningarnar hjá Skansa Offshore fáa meira enn sáttmálalønin ásetur, og tí er ikki talan um
sáttmálabrot, nú Skansi Offshore hevur sent manningunum fráboðan um, at tær noyðast niður í løn.
Og tí fær Skipara- og Navigatørfelagið onki gjørt við støðuna.

- Men sjálvandi er tað altíð óheppið, at fólk mugu niður í løn, sigur Anfinnur Garðalíð, formaður í
Skipara- og Navigatørfelagnum.
Kelda: kvf.fo
Antares.fo

520 missa arbeiðið í National Oilwell Varco Norway
Leiðslan í norska oljutænastufelagnum National Oilwell Varco Norway AS (NOV) hevur boðað frá
uppsagnum, sum umfata 520 starvsfólk í føstum starvi.
Uppsagnirnar raka høvuðssætið í Kristiansand harðast, skrivar Dagens Næringsliv.
– Eftir ætlanini skulu tey, sum eru umfatað, hava fingið uppsøgnina í seinasta lagi síðst í mai, sigur
kunningarstjórin Dag Nordbø í NOV í tíðindaskrivi.
Tilgongdin við útveljan, samrøðum og uppsagnum byrjar beinanvegin og heldur fram næstu vikurnar.

– Orsøkin til nýggja uppsagnarumfarið er tann sama sum fyrr: Nógv skerdar íløgur á olju- og
gassøkinum, sum ber í sær minni sølu av nýggjari útgerð og eftirspurning eftir tænastum, sigur
Nordbø.
Hann útilokar ikki fleiri uppsagnum.
– Ótrygga marknaðarstøðan ber í sær, at vit í dag ikki kunnu siga, hvussu umfatandi
uppsagnartilgongdin verður upp á longri sikt, sigur kunningarstjórin í NOV.
Fyri einum ári síðani hevði NOV útivið 5.000 fólk í starvi í Norra.
FAKTA


Norskt Oljutænastufelag. Dótturfelag hjá amerikanska, altjóða felagnum National Oilwell
Varco, sum í 2014 hevði meira enn 60.000 starvsfólk í meira enn 60 londum.
 Høvuðssæti í Kristiansand
 NOV byrjaði í Norra í 2000 við keypinum av Hitec. Í 2003 gjørdust Hydralift, Stålprodukter og
Procon partur av NOV-familjuni. Vøksturin helt fram við deildum í Tønsberg (2006) og
Tróndheimi (2011), umframt keypinum av APL í Arendal í 2010.
 Í 2014 hevði NOV Norway 4.500 starvsfólk. 2.400 av teimum vórðu uppsøgd í 2015. Nú verða
520 fólk í føstum starvi aftrat uppsøgd.(Kelda: NOV)
Antares.fo

Bilarnir geva 360 mió. kr. í ár
Kristina Háfoss, landsstýriskvinna, hevur svarað fyrispurningi frá Jørgeni Niclasen, løgtingsmanni, um
skrásetingargjøld, vegskatt og avgjøld
Landskassin væntar at fáa 360 milliónir krónur í skrásetingargjaldi, vegskatti, bensin- og dieselgjaldi
og meirvirðisgjaldi av brennievni í ár.
Tað upplýsir Kristina Háfoss, landsstýriskvinna í svari til Jørgen Niclasen í Fólkaflokkinum, sum hevur
spurt um málið.
Av teimum 360 milliónunum verður roknað við at fáa 145 milliónir í skrásetingargjaldi, 107 í
vektgjaldi og 108 milliónir í mvg og øðrum avgjøldum á bensini og diesel.
43 mió. til rakstur
Jørgen Niclasen spurdi, hvussu nógv landsstýrið væntar at brúka til viðlíkahald og íløgur í veganetið í
ár.
Kristina Háfoss svarar, at rakstrarjáttanin til landsvegahaldið er slakar 43 milliónir kr., sum er til at
reka og røkja landsvegirnar.
Vanligt viðlíkahald er umleið 28 milliónir, og at vetrarhaldið er leysliga mett til 10 milliónir kr.
Harumframtverða umleið fimm milliónir nýttar til m.a. fyrisiting.
Í ár er ætlanin at gera íløgur í landsvegir fyri tilsamans góðar 76 milliónir kr., upplýsir Kristina Háfoss.
Gjøldini ikki markað
Hon sigur, at hesi avgjøldini, eins og flestu onnur avgjøld, eru ikki markað til nakað ávíst endamál.
Avgjøldini eru ein týðandi partur av landsins inntøkum, og tey eru við til at tryggja, at landið kann
fíggja sínar tænastur, uttan at lønarskatturin verður ov høgur.
Kristina Háfoss sigur eisini í svarinum, at samanborið við grannalondini eru avgjøldini á akfør og
brennievni ikki stór í Føroyum.
Umskipa vegskattin
Landsstýriskvinnan í fíggjarmálum upplýsir, at í heyst verður vegskatturin umskipaður soleiðis, at
farið verður frá, at vektgjaldið verður ásett eftir, hvussu nógv akfarið vigar, og um akfarið nýtir bensin
ella diesel.
Í staðin verður vegskatturin tengdur at, hvussu nógv akfarið dálkar umhvørvið, sigur Kristina Háfoss í
svarinum til Jørgen Niclasen.
Kvf.fo

Skansi Offshore lækkar lønirnar
25.04.2016 - 12:03
Manningarnar, sum sigla við skipunum hjá Skansa Offshore, noyðast at fara niður í løn fyri at
varðveita størvini
Manningarnar, sum sigla við skipunum hjá Skansa Offshore, hava fingið at vita frá reiðarínum, at
eftirlønin verður lækkað, og serlig ískoyti verða eisini strikað.
Hetta er beinleiðis avleiðing av minkandi virkseminum í frálandsvinnuni, sigur stjórin í Skansa
Offshore.
Kvf.fo

Anfinnur Garðalíð: Vit fáa onki gjørt
Av tí at flestu manningarnar hjá Skansa Offshore fáa meira enn sáttmálalønin ásetur, stendur tað til
hvønn einstakan at gera av, um hann tekur av
Flestu manningarnar hjá Skansa Offshore fáa meira enn sáttmálalønin ásetur, og tí er ikki talan um
sáttmálabrot, nú Skansi Offshore hevur sent manningunum fráboðan um, at tær noyðast niður í løn.
Og tí fær Skipara- og Navigatørfelagið onki gjørt við støðuna.
- Men sjálvandi er tað altíð óheppið, at fólk mugu niður løn, sigur Anfinnur Garðalíð, formaður í
Skipara- og Navigatørfelagnum.
Kvf.fo

Neyðugt við avloysaraskipi til Strandferðsluna
Henrik Old, landsstýrismaður, ætlar at biðja um játtan at keypa eitt avloysaraskip til Strandferðsluna,
áðrenn tingið fer til hús
Strandferðslan hevur tørv á einum avloysaraskipi, og fyrsta dagin fær Henrik Old, landsstýrismaður í
samferðslumálum, eitt tilmæli frá Strandferðsluni um at keypa eitt skip - ella bát - sum er á stødd við
Silju Star og Jósup, sum javnan verða nýtt sum avloysaraskip.
Landsstýrismaðurin í samferðslumálum sigur, at tað er neyðugt at útvega eitt avloysaraskip sum
skjótast.
Kvf.fo

400.000 kr. aftrat til nýskipanarnevndina
Peningurin skal m.a. nýtast til serfrøðingahjálp
Nevndin, sum er sett at nýskipa fiskivinnuna, skal hava meiri pening.
Nevndin hevur virkað síðani januar, og endurskoðaða fíggjarætlanin vísir, at neyðugt er at fáa
400.000 krónur aftrat.
Í uppskotinum um eykajáttan fyri apríl, biður Fiskimálaráðið um at fáa 400.000 kr. aftrat til
fiskivinnunýskaparnevndina.
Útrokningar
Peningurin skal m.a. nýtast til serfrøðingahjálp at gera ymsar útrokningar, at seta upp og eftirkanna
lógaruppskotið, og at gera kunningartilfar til almenningin, sigur Fiskimálaráðið.
Á fíggjarlógini fyri í ár eru 1,8 milliónir krónur játtaðar til nevndararbeiðið, og nú verður biðið um
400.000 kr. aftrat.
Ætlanin er, at nevndin skal lata landsstýrismanninum í fiskivinnumálum álit á ólavsøku.
Kvf.fo

Samgongan varðveitir meirilutan
Sambandsflokkurin og Fólkaflokkurin fáa ein tingsess aftrat í part, sum teir taka frá Miðflokkinum og
Nýggjum Sjálvstýri
Samgongan varðveitir meirilutan, og Sambandsflokkurin og Fólkaflokkurin fáa ein tingsess aftrat í
part, sum teir taka frá Nýggjum Sjálvstýri og Miðflokkinum.
Tað vísir fyrsta veljarakanningin síðani løgtingsvalið 1. sepember, sum Gallup hevur gjørt fyri
Kringvarpið og Miðlahúsið.
Kanningin vísir, at Javnaðarflokkurin, Tjóðveldi og Framsókn varðveita sínar tilsamans 17 tingsessir.
Javnaðarflokkurin størstu afturgongdina
Javnaðarflokkurin hevur størstu afturgongdina í kanningini, 1,3 prosentstig, og fer niður í 23,8
prosent, men varðveitir sínar 8 tingsessir.
Tjóðveldi hevur ein lítla framgongd, 0,3 prosentstig, og fær tilsamans 21 prosent. Hann varðveitir
sínar 7 tingsessir.
Framsókn hevur 0,8 prosentstig í afturgongd, og fer niður í 6,1 prosent, men varðveitir báðar sínar
tingsessir.
Sambandsflokkurin størstu framgongdina
Sambært kanningini hevur Sambandsflokkurin størstu framgongdina, 2,3 prosentstig, og hann hevði
fingið 21 prosent, var val nú.
Sambandsflokkurin fær ein tingsess aftrat, og hevði fingið sjey tingsessir.
Fólkaflokkurin hevur eisini framgongd, 0,8 prosentstig, og hevði fingið 19,7 prosent, var val nú. Eisini
Fólkaflokkurin fær ein tingsess aftrat, og hevði havt sjey, var val nú.

Miðflokkurin missir sambært kanningini 1,2 prosentstig, og fer niður í 4,3 prosent, og missir annan
tingsessin.
Nýtt Sjálvstýri missir 0,1 prosent, niður í 3,9 prosent, og hevði eisini mist annan tingsessin.
527 spurd í kanningini
Tingsessirnir, sum Miðflokkurin og Nýtt Sjálvstýri missa, fara til Sambandsflokkin og Fólkaflokkin.
527 fólk vórðu spurd í kanningini, sum Gallup gjørdi fyri Kringvarpið og Miðlahúsið.
Kvf.fo

Hallur av Rana 25.04.2016 (09:15)
Rendi á við stolnum bili
Á middegi í gjár fekk løgreglan eina fráboðan um, at ein bilur, ið var stolin í miðbýnum, var
afturfunnin.

Tann sum ringdi hevði nevniliga funnið ein bil, ið hevði rent inn í eina garasju í Bygma Balslev í
Hoyvík. Tá løgreglan kom á staðið, kundu teir staðfesta, at talan var um stolna bilin.
Tjóvurin hevði koyrt runt á parkeringsøkinum, har viðkomandi hevði mist tamarhald á bilinum og rent
inn í húsaklædningin á garasjuni, har timburhandilin umskipar vørur.

Løgreglan kannar enn málið, men longu nú er greitt, at eigarin av bilinum fær eina bót frá løgregluni,
tí hann lat lykilin standa í bilinum.

Um sama mundi fekk løgreglan eisini eina fráboðan um, at herverk var gjørt á Hoyvíkshøllina, har
onkur hevði brotið fimm rútar í høllini. Eisini tað málið kannar løgreglan í løtuni.
In.fo

Hallur av Rana 25.04.2016 (14:17)
Bjóða øllum føroyingum á skattaveiðu
Í dag byrjar nýggjasta átakið hjá Smyril Line, ið bjóðar øllum føroyingum at luttaka í eini skattaveiðu,
har skatturin er ein familjuferð.

Kappingin hevur fingið heitið ”Finn eina ferð”, og snýr tað seg um, at øll tey, sum hava hug at luttaka
kunnu leita eftir einum skatti í einum ávísum øki. Skatturin er ein familjuferð við Norrønu fyri tvey
vaksin og tvey børn við bili aftur og fram.

Tað verður skipað fyri ikki færri enn seks ymiskum slíkum skattaveiðum. Tær fyrstu eru í dag, og
leygardagin verða tvær tær næstu, og leygardagin í næstu viku verða so tær seinastu.

Í dag verður kappast í Klaksvík og Runavík, og kappingin koyrir í ein tíma á hvørju stað.

Hon verður skipað soleiðis, at Smyril Line í samstarvi við in.fo og Rás 2 fer at geva ábendingar um,
hvar skatturin er at finna. So hvørt sum tíðin gongur, verða ábendingarnar enn greiðar, og at enda
verður tað so onkur, ið finnur skattin.

Tann, sum fyrst finnur skattin, vinnur so eisini ferðina.

Hjá teimum, sum hava hug til at vera við í kappingini, ræður um at fylgja við á in.fo, har tað verður
lýst við ábendingunum um, hvar kappingin er, og á hvørjari leið, ið man skal leita eftir vinninginum.

Somuleiðis verður eisini lýst á Rás 2 við ábendingum, og so er bara at royna seg og vita, um man
hevur hepni og finnur skattin fyrst.
In.fo

Framsókn hevur onga meining um hassj
Neyvan mundi tað vera nakar, ið í síðstu viku kundi spáa, at Bjarni Kárason Petersen, fyrsti varamaður
hjá Framsókn, fór at stjala yvirskriftirnar, tá hann tók sæti á tingi.

Men tað var júst tað hann gjørdi, tá hann í orðaskiftinum í tinginum um eitt uppskot at herða eftirlitið
við rúsevnum í Føroyum, gjørdi seg sjálvan til forsprákara at gera hassj lógligt í Føroyum.

Tað festi veruliga eld í kjakið, og ein teirra, ið gjørdi greitt, at tað ikki kom á tal, var Sirið Stenberg,
landsstýriskvinna í heilsumálum.

- Tað verður ikki so leingi, eg eri landsstýrisfólk á økinum, at hassj, ella onnur rúsevni, verða lóglig í
Føroyum, segði landsstýriskvinnan.

Bjarni Kárason Petersen legði tó dent á, at hóast hann á tingi umboðar Framsókn, so umboðaði hann í
hesum málinum einans síni egnu sannføring og ikki flokkin.

Bjarni Kárason Petersen var á tingi fyri Hannu Jensen, meðan Ruth Vang, hin tingkvinnan hjá
flokkinum, ikki tók orðið í málinum.

Harvið var einasta fráboðanin frá Framsókn hendan dagin tann hjá tingmanninum, men við in.fo ger
Poul Michelsen, formaður í Framsókn, greitt, at flokkurin onga støðu hevur til spurningin.

- Hatta er hansara persónliga meining, og tað má hann hava lov til at hava. Vit eru ein liberalur
flokkur, og tað ber við sær, at man hevur lov til at hava eina meining. Men hatta er ikki meiningin hjá
flokkinum, tí vit hava slett ikki viðgjørt málið.

Spurdur um hvør hansara persónliga meining er til evnið, svarar landsstýrismaðurin, at hana vil hann
ikki geva til kennar.

- Eg kann sum formaður ikki siga mína hugsan um evnið, tí um eg geri tað, so verður tað vegna
flokkin. Tað kann eg ikki, tí málið er sum sagt ikki viðgjørt enn.

Poul Michelsen upplýsir, at hóast evnið gjørdist aktuelt í síðstu viku, so hevur flokkurin ikki tosað um
evnið enn.
In.fo

Hýsa fekk góðan prís
Í morgun seldi Fiskamarknaður Føroya sløk 80 tons av fiski fyri stívliga 1,16 miljónir krónur. Hetta
gevur ein miðalprís fyri øll fiskasløgini samanlagt á 14,78 krónur fyri kilo.
Sløk 25 tons vóru av toski, mest av toski 3 og 4, sum fóru fyri miðalprísin 13,39 og 12,21 krónur fyri
kilo. Toskur 1 og 2 fóru fyri ávikavist 16,14 og 15,15.
Sløk 30 tons vóru av hýsu, mest av hýsu 2 og 3, og her var miðalprísurin ávikavist 18,66 og 22,07
krónur fyri kilo. Meðan hýsa soleiðis fekk góðan prís í morgun, var prísurin á toski einki serligur.

Á marknaðinum í morgun var eisini væl av longu, eini 17 tons tilsamans. Longa 1, 2 og 3 fóru fyri
miðalprísin 11,29 ,11,37 og 10,09.
Stívliga trý tons vóru eisini av kongafiski, og her var besti miðalprísur 14,13 krónur fyri kilo.
In.fo

Dýrari fiskasløg lyfta undir veiðivirði
Flestu partrolarapør eru til fiskiskap, men fiskiskapurin eftir upsa er framvegis smáligur.
- Eitt partrolarapar landar í dag, og nøkur pør koma inn at landa seinni í vikuni. Partrolararnir fáa
nakað av toski og longu sum hjáveiði.
Tað vita tey á Fiskamarknaði Føroya at siga.
Nakrir djúpvatnstrolarar fiska svartkalva, men ivasamt er, um nakar av teimum kemur inn at landa
hesa vikuna. Tað eru eisini nakrir djúpvatnstrolarar, sum fiska svartkalva og frysta veiðina umborð.
Tá upsaveiðan ikki roynist, og partrolarar og djúpvatnstrolarar partvís fiska onnur fiskasløg, lyftir
hetta undir veiðivirðið og inntøkuna.
Fríggjadagin, tá tey á Fiskamarknaði Føroya gjørdu sínar metingar fyri hesa vikuna, lógu allir
trolbátarnir við bryggju og bíðaðu eftir betri veðri.
- Tvey garnaskip fiska svartkalva, og helst koma bæði skipini inn at landa seinni í hesi vikuni.
Fiskiskapurin hjá garnaskipunum er brúkiligur, verður lagt aftrat.
In.fo

Brúkiligur streymur og veður
Seks ísfiskalínuskip hava seinastu tíðina fiskað í íslendskum sjógvi. Eitt av hesum skipum landar í
Føroyum í dag, og tvey koma heim at landa seinni í hesi vikuni.
Á Fiskamarknaði Føroya vita tey at siga, at skipini, sum fiska í íslendskum sjógvi, hava eina blanding av
toski, hýsu, brosmu og longu.
Umframt ísfiskalínuskipini, fiskar eisini eitt føroyskt frystilínuskip í íslendskum sjógvi í løtuni.
Trý línuskip eru til fiskiskap undir Føroyum, og eitt av hesum landar væntandi í dag - og eitt annað
seinni í vikuni. Línuskipini undir Føroyum fáa mest av toski, hýsu, brosmu og longu.
Um útlitini til útróður hesa vikuna, vita tey á Fiskamarknaði Føroya at siga, at streymurin verður
brúkiligur, og veðrið verður fyri tað mesta hampiligt.
- Vit vænta tí nakað av útróðri hesa vikuna, siga tey á Fiskamarknaði Føroya.
In.fo

Yvir 3000 mótmæla at samkynd sleppa at giftast
Samtykkir Løgtingið at samkynd skulu sleppa at giftast, bera vit ótta fyri, at tað fer at skeikla
grundleggjandi rættindi hjá stórum parti av borgarum okkara.
Tað siga teir tríggir, Svenning á Lofti, Vinjard Johansen og Øyvind Bjerkenes.
Teir hava nú sent øllum løgtingslimum eina adressu við 3012 undirskriftum frá fólki, sum heita á
Løgtingið um at fella uppskotið um at loyva samkyndum at giftast.
Løgtingið fer at atkvøða um málið í morgin og teir siga, at óttin fyri avleiðingunum kemur ikki av
ongum.
- Vit vita av royndum úr øðrum londum, sum hava framt hesa broyting, at málið snýr seg um meira
enn tað, at tvey av sama kyni, sum elska hvørt annað, sleppa at giftast.

Serliga varpa teir ljós á trý viðuskifti, trúarfrælsið, talu- og samvitskufrælsið og rættindini hjá
børnunum Teir siga, at í londum, har hetta er sett í verk, eru nógv dømi um, at trúarfrælsið og
somuleiðis talu- og samvitskufrælsið eru skerd.
Teir siga eisini, at sambandið ímillum mammu, pápa og barn hevur serstøðu.
- Føroyar mugu verja tann natúrugivna rættin hjá børnum at kenna og vaksa upp hjá sínum biologisku
foreldrum, mammu og pápa sínum, í tann mun tað er møguligt og forsvarligt, siga teir tríggir.
Tí venda teir sær nú persónliga til hvønn einstaka tinglim um at varðveita hjúnabandslógina, sum hon
er í dag, millum mann og kvinnu, og halda fast við ta skipan, vit hava bygt okkara samfelag á í øldir,
sum teir skriva.
In.fo

Pætur Albinus 25.04.2016 (20:21)
Torkil var óheppin
Torkil Veyhe, sum súkklar við Team WeBike-CK Aarhus í Danmark, var ímillum teir eyðsýndu
súkklararnar á 186 km longum teini í GP Herning um vikuskiftið.
Saman við Thomas Guldhammer frá Vejle Cykel Klub slapp Torkil í eitt útbrot, sum vann seg væl fram
um hinar og eina løtu var 45 sekund frammanfyri feltið.
Torkil Veyhe var tó óheppin – hann punkteraði, og so bleiv hann nummar 51 heldur enn at fáa eitt
frálíkt úrslit, sum hann var ávegis til áðrenn óhappið rakti.
In.fo

Leicester ein sigur frá meistaraheitinum
Tottenham hevði í kvøld vitjan av West Bromwich, har ein sigur var alneyðugur í strembanini eftir at
fanga Leicester í kapprenningini um meistaraheitið í Premier League. Leicester vann í gjár 4-0 ímóti
Swansea, og tískil var stórt trýst á Tottenham.
West Bromwich-verjuleikarin, Craig Gardner, kom veruliga í brennidepilin í kvøld. Við einum sjálvmáli
syrgdi hann fyri, at Tottenham slapp til hálvleiks á odda 1-0, men í 20 minuttir fyri leiklok gjørdi hann
skaðan góðan aftur og javnaði til 1-1.
1-1 gjørdist endaliga úrslitið, og tað merkir, at Tottenham nú hevur spælt bóltin fullkomiliga yvir til
Leicester. Megnar Leicester at vinna ímóti Manchester United á Old Trafford sunnudagin, so eru teir
enskir meistarar.
In.fo

Føroyskur brislingur sum konserves
Føroyskur brislingur, sum Tavan í Leirvík hevur keypt og kryddað, er nú komin fram til keyparan, har
hesin smái fiskur verður flakaskorin við serligum flakamaskinum.
Tá fiskurin er skorin, fer hann til hermetikk deildina á virkinum, har hann verður latin í dósir sum
heilkonserves og seldur út á marknaðin.
- Vit fegnast um hesar væleydnaðu royndir at keypa og krydda brisling. Vertíðin í vetur eydnaðist væl,
og ætlanin er at gera nýggjar royndir næsta heyst.
Tað siga teir báðir, Ingvar Joensen á Tavuni í Leirvík og slóðarin fyri hesi spennandi og forvitnisligu
verkætlan, Johan Mortensen, nú alt vísir seg at rigga væl.
- Keypararnir eru sera væl nøgdir við góðskuna á fiskinum, og vit eru ógvuliga spentir upp á komandi
vertíð.
Ingvar Joensen og Johan Mortensen siga, at brislingur verður seldur á nógvum altjóða marknaðum og
fiskurin, sum er sera væl smakkandi, verður brúktur til nógv ymisk endamál.

In.fo

Mahrez ársins leikari
Algeriski spælarin hjá Leicester, Riyad Mahrez, varð í gjár valdur til ársins leikara í Premier League av
spælarunum sjálvum.
Leicester er bara fá stig frá at taka eitt ótrúligt meistaraheiti í Onglandi. 25 ára gamli bóltsnillingurin á
miðvøllinum varð í gjár skýrdur til ársins leikara av leikarafelagnum PFA eftir at hava skotið 16 mál og
lagt upp til 11 í hesum ótrúliga kappingarárinum hjá Leicester.
Mahrez er fyrsti afrikani, sum hevur fingið henda heiður. Hann var í kapping við tveir av liðfeløgum
sínum, Jamie Vardy og N’Golo Kante umframt Mesut Özil hjá Arsenal, Dmitry Payet hjá West Ham og
Harry Kane hjá Tottenham.
Ársins ungi leikari gjørdist Tottenham-leikarin, Dele Alli.
Portal.fo

138 navngivnir LGBT’arar senda tinginum áheitan
25.04.2016 - 10:31
Í morgin kemur nógv umrødda mál nummar tingmál nummar 19/2015 til nýggja aðru viðgerð á
Føroya Løgtingi.
Talan er um ríkislógartilmælið um at loyva samkyndum av ganga saman í borgarligt hjúnalag.
Í hesum sambandi hava 138 navngivnir limir í LGBT sent løgtingslimunum eina inniliga áheitan um at
ganga teirra ynskjum á møti. ”Vit velja Føroyar, og ynskja eina Føroyar, ið velur okkum!”, ljóðar ein av
áheitanunum.
Portal.fo

Meting um tilfeingið fyri viku 17 2016
Thursday, 21 April 2016
Samandráttur: Línuskip: Seks ísfiskalínuskip fiska við Ísland. Eitt landar mánadagin og tvey landa
seinni í vikuni. Skipini hava ein blanding av toski, hýsu, brosmu og longu Hini eru nýliga byrjaði túr, so
tey koma neyvan inn í vikuni. Eisini er eitt frystilínuskip við Ísland. Undir Føroyum eru trý línuskip til
fiskarí. Vit vantað at eitt landar mánadagin og so eitt seinni í vikuni. Tað er mest toskur, hýsa, brosma
og longa skipini fáa. Helst fer okkurt línuskip út í næstum.
Útróður: Streymurin verður brúkiligur alla vikuna og veðri verður hampuligt tað mesta av tíðini, so tí
vantað vit nakað av útróðri.
Djúpvatnstrolarar: Fýra fiska svartkalva, men ivasamt er um nakar kemur inn hesa vikuna. Ein fiskar
blálongu og tríggjir fiskasvartkalva og frysta fiskin umborð.
Partrolarar: Tey flestu pørini eru til fiskarí, men fiskaríð er vánaligt. Eitt par landar mánadagin og so
landa nøkur seinni í vikuni. Fáa eitt sindur av toski og longu sum hjáveiðu.
Trolbátar: Allir liggja við bryggju (hósdag 21/04), men fara út tá veðri verður til vildar.
Garnaskip: Tvey fiska svartkalva og helst koma báðir at landa síðst í vikuni. Fiskaríið er brúkiligt.
Fmf.fo

Valutanavn

Nationalbankens
middelkurs

Australske dollar

510,17

Bulgarske leva

380,50

Brasilianske real

185,27

Canadiske dollar

520,92

Schweizerfranc

678,19

Kinesiske renminbi.yuan

101,74

Tjekkiske koruna

27,510

Euro

744,18

Britiske pund

958,50

Hong Kong dollar

85,17

Kuna

99,47

Ungarske forint

2,3910

Israelske new shekel

175,32

Indiske rupees

9,9200

Japanske yen

5,9558

Mexicanske peso

37,580

Norske kroner

80,25

Newzealandske dollar

453,80

Polske zloty

169,47

Russiske rubel

9,9700

Svenske kroner

81,27

Singapore dollar

489,11

Thailandske baht

18,840

Tyrkiske lira

232,02

US dollar

660,67

Sydafrikanske rand

45,620

Danskebank.dk

Andlát
Torgerð Dahl Christiansen andaðist á Láargarði 24. apríl 94 ára gomul.
Jonn á Líknargøtu ættaður úr Saltangará, búsitandi í Syðrugøtu andaðist á Landsjúkrahúsinum
sunnumorgunin 24. apríl, 60 ára gamal.
Arni Toftegaard av Toftum, ættaður úr Fuglafirði, andaðist á Landssjúkrahúsinum sunnudagin 24.
apríl, 68 ára gamal.

